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Marta Rosique (ERC): «Ha de
quedar clar que som antifeixistes»
La jove diputada republicana, que ha fet de secretària de la mesa d'edat al
Congrés, denuncia l'anomalia de la nova legislatura a Espanya i deixa clar que
"continuem defensat la República catalana"

La diputada d'ERC Marta Rosique aquest matí al Congrés.

Entre els protagonistes de la sessió constituent històrica al Congrés, en què ha arrencat la
legislatura espanyola amb la imatge dels presos polítics electes ocupant els seus escons
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180352/videos/presos/electes/prometen/enmig/bronca/al/cong
res?rlc=p1) , s'hi ha fet un espai Marta Rosique. Malgrat tenir clar que el focus mediàtic s'havia de
centrar en els líders independentistes, la jove diputada d'ERC no ha volgut desaprofitar
l'oportunitat (https://www.naciodigital.cat/noticia/180313/accio/antifeixista/petons/al/congr) que
representava exercir com a secretària de la mesa d'edat.
La samarreta que ha lluït, amb el lema "Acció antifeixista. Països Catalans", ha estat un colofó per a
una sessió presidida per l'excepció de quatre presos polítics a l'hemicicle i la més de vintena de
cadires ocupades per l'extrema dreta. A NacióDigital parlem amb Rosique per conèixer de primera
mà que perseguia amb l'acció, com s'ha viscut la jornada des del grup parlamentari republicà i quins
reptes afronta -tant l'independentisme a Madrid com ella personalment-.

- Cobren més sentit que mai accions com la seva d'aquest dimarts en la legislatura que
comença?
- I tant. Tenim al Congrés l'extrema dreta i ha de quedar clar que no normalitzem una situació tan
greu com l'actual. En el cas de la samarreta d'avui, és una antifeixista amb l'estelada roja, per
deixar clar que malgrat la repressió i l'empresonament dels nostres companys, continuem
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defensant la República catalana. No podia estar a la mesa sense reivindicar res, perquè
hauriem acceptat la situació anormal que es donava avui.

- Accions com les d'avui les veurem sovint?
- Tinc la intenció de portar altres samarretes reivindicatives. Ho faig amb la idea que una
samarreta et permet fer arribar un missatge malgrat no et toqui intervenir. En la mesura del
possible, hem de fer arribar missatges de tothom en qualsevol moment.
- Com s'ha viscut des del grup parlamentari d'ERC aquest matí històric?
- Al principi amb molta emoció i alegria de tenir l'Oriol Junqueras al nostre costat. On ha d'estar.
Però al final hem sentit impotència perquè es confirma la situació d'injustícia de tenir presos polítics
que s'han tornat a endur a la presó. Durant tot el dia han estat vigilats i escortats fins i tot per anar
al lavabo. És una situació d'anormalitat que cal destacar i posar sobre la taula perquè aquest
dimarts no era un dia normal.

? [VÍDEO] @junqueras (https://twitter.com/junqueras?ref_src=twsrc%5Etfw) parla amb el grup
parlamentari d'@Esquerra_ERC (https://twitter.com/Esquerra_ERC?ref_src=twsrc%5Etfw) al
Congrés: ?Ho vau fer molt bé el 28A, i la prova és que mai havíem tingut un grup tan gran com
ara. Segur que també ho fareu molt bé aquest #26M
(https://twitter.com/hashtag/26M?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Em sento molt orgullós de
vosaltres!? #ImpulsRepublicà
(https://twitter.com/hashtag/ImpulsRepublic%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/LqY7locZdi (https://t.co/LqY7locZdi)
? Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) May 21, 2019
(https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1130790693809643520?ref_src=twsrc%5Etfw)
- Hem presenciat el xou de Ciutadans, Vox i PP quan els presos han promès. Ja
s'esperaven alguna reacció d'aquest tipus per part de la dreta?

- Sabíem que sovint fan rebombori. Però aquesta vegada ha estat exagerat. No han deixat parlar
l'Oriol Junqueras perquè saben que si ho fa segur que convenç als ciutadans i ciutadanes de
Catalunya i, aleshores, serem més a prop de la República.
- Quin paper hem d'esperar per part d'ERC al Congrés en la nova legislatura?
- Hem vingut a condicionar i pressionar perquè sigui possible el diàleg. Un diàleg que nosaltres
sempre hem defensat, amb la mà estesa, tot i que no sempre hem rebut la mateixa resposta des
de l'altra banda. I, també, venim a aprofitar l'altaveu que et permet el fet d'estar a les institucions
espanyoles, per poder-nos apropar la gent, parlant-ne amb el màxim possible.
- I vostè, a nivell personal, com afronta la legislatura?
- És la primera vegada que estic en les institucions, però ja fa temps que estic implicada en política a
nivell de carrer. Considero que no hem de perdre mai de vista el carrer, que també existeix, que
una cosa va lligada amb l'altra. És molt important que pugui estar al Congrés també com a jove.
En una situació en la qual els nostres drets s'estan posant més en dubte que mai, en la qual
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estem retrocedint, hem de ser els joves els que defensem i reivindiquem polítiques pels joves i de
joventut.
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